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Onderwerp

Datum

Vergadering Provinciale Staten

16 oktober 2018
Ons kenmerk

Geachte dames en heren,

Uw kenmerk

Contactpersoon

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van Provinciale Staten op vrijdag 26
oktober 2018, vanaf 13.30 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis.

Statengriffie

Ik verzoek het college van Gedeputeerde Staten hun delegatie af te stemmen op
de te behandelen voorstellen.

Email

Telefoon

statengriffie@brabant.nl
Bijlage(n)

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Brabant,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

Provinciale Staten
Voorlopige agenda der Staten van vrijdag 26 oktober 2018
De vergadering begint om 13.30 uur.
I.

Datum

16 oktober 2018
Ons kenmerk

Opening van de vergadering / vaststellen agenda

II.

Woord van afscheid lid van Provinciale Staten de heer E.J.C.
van Griensven

III.

Onderzoek geloofsbrieven, toelating en beëdiging nieuw lid
van Provinciale Staten
Dit betreft de beëdiging van mevrouw G. Tevkir (D66)

IV.
V.

Actualiteit
Bespreekstukken
50/18

Statenvoorstel Zienswijze op ontwerpbegroting 2019,
de meerjarenraming 2020-2022 en bijstelling begroting
2018 van de gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst Brabant-Noord

De ODBN vraagt de Provinciale Staten om hun zienswijzen kenbaar te maken aan
het Dagelijkse Bestuur van de ODBN op zowel de herziene begroting 2018 als
de ontwerpbegroting 2019. Als gevolg van artikel 59 Wet gemeenschappelijke
regelingen ligt de bevoegdheid tot het inbrengen van zienswijzen op de
ontwerpbegroting bij gemeenteraden respectievelijk Provinciale Staten.
58/18

Statenvoorstel Uitvoeringsprogramma innovatie High
Tech Systemen en Materialen – vervolginvestering
fotonica en Brainport Industries Campus.

Fotonica is wereldwijd één van de meest veelbelovende technieken van de
toekomst. De Brainport regio is wereldspeler op dit onderwerp en investeert al jaren
in alle kansen en mogelijkheden die fotonica biedt. Verdere investeringen moeten
ervoor zorgen dat de regio zijn nummer één-positie op het gebied van fotonica
behoudt én vergroot. Hiertoe dient dit Statenvoorstel. Provinciale Staten zijn
bevoegd tot het stellen van kaders en hebben het budgetrecht. Zij zijn bevoegd tot
een wijziging van de provinciale begroting.
59/18

Statenvoorstel Digitalisering t.b.v. transitie gebouwde
omgeving

2/3

Om maatschappelijke opgaven in en transformatie van de gebouwde omgeving te
realiseren is een disruptieve aanpak, die leidt tot opschaling en versnelling,
onontbeerlijk. Het digitale platform WoonConnect, waarin bestaande woningen in
een 3Dmodel digitaal worden ontsloten, helpt om bewoners bewust te maken van
de technologische, financiële en juridische mogelijkheden die er zijn om hun
woning te verduurzamen en/of andere aanpassingen te doen. Gedeputeerde
Staten willen daarom investeren in wijken en buurten waar gemeenten en
corporaties aan de slag gaan met transitieopgaven en waarbij gebruik wordt
gemaakt van WoonConnect als digitale tool. Kredietvotering en risicoafdekking
van de voorgestelde lening, vereist besluitvorming door Provinciale Staten.
52/18

Datum

16 oktober 2018
Ons kenmerk

Statenvoorstel Derde wijzigingsverordening
Verordening Ontgrondingen provincie Noord-Brabant
2008

De Verordening Ontgrondingen bevat een artikel 9a dat toe ziet op vrijstelling van
de vergunningplicht voor ontgrondingen in het kader van natuurherstel- en
natuurbouwprojecten die passen in het provinciale natuurbeleid en die daarnaast
aan enkele andere criteria voldoen. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State oordeelde dat niet duidelijk is welk beleid met het in het artikel 9a
genoemde provinciaal natuurbeleid is bedoeld en heeft daarom verbindende
kracht ontzegd aan dit artikel wegens strijd met het rechtszekerheidsbeginsel.
Voorliggende wijziging van de Verordening Ontgrondingen heeft het doel om de
verordening te repareren en een artikel met dezelfde strekking als het artikel 9a op
te nemen in de verordening. Provinciale Staten zijn op grond van de
Ontgrondingenwet bevoegd om de Verordening Ontgrondingen provincie NoordBrabant 2008 aan te passen.
VI.

Stemming

64/18 Ontwerpbesluit Lijst Ingekomen Stukken periode 23 augustus 2018 tot
en met 12 september 2018
66/18 Ontwerpbesluit Notulen van de PS-vergadering 31 augustus 2018
Verder wordt er gestemd over bovengenoemde bespreekstukken waarvan de
beraadslaging voor 17.00 uur is afgerond.
VII.

Sluiting

3/3

